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AFBEELDING NEW YORK ROAD RUNNERS   

WAAROM MET MARATHONWORLD?

Met al ruim 33 jaar ervaring als specialist op het gebied van Marathonreizen weten wij als geen 
ander hoe belangrijk een onbezorgde reis is. Jij focust op de marathon en wij regelen de rest! Welk 
reisarrangement je ook kiest, bij ons ben je altijd gegarandeerd van professionele begeleiding en 
mag je deelnemen aan de groepsactiviteiten.

>    TEAM VAN HARDLOOPPRO’S, THERAPEUTEN EN REISSPECIALISTEN
>    EEN AANSPREEKPUNT VOOR, TIJDENS EN NA DE MARATHON
>    COMPLEET ARRANGEMENT 
>    ZEER SCHERP GEPRIJSD EN INCLUSIEF GEGARANDEERD STARTBEWIJS
>    PROGRAMMA VOOR SUPPORTERS
>    SPECIALE BLESSUREVERZEKERING



‘A ONCE IN A LIFETIME EXPERIENCE’

Beleef de droom van iedere marathonloper: het lopen van de New York City Marathon! Op  
3 november 2019 kan jij aan de start staan, want voor deze populaire  marathon bieden wij  
marathonreizen aan inclusief startbewijs waardoor je  gegarandeerd bent van deelname. De  
New York City Marathon heeft een uitstraling als géén andere marathon  ter wereld. Het is  
uitstekend georganiseerd en perfect verzorgd. Ook het meest  enthousiaste publiek moedigt  
je aan tot aan de finish in Central Park! 

Wij vinden het erg belangrijk dat jouw marathonreis goed op jouw wensen aansluit zodat jij je volledig 
kunt concentreren op het lopen van de marathon.  Iedereen doet dat op zijn / haar eigen manier. De 
één deelt zijn voorbereiding graag  met medereizigers, de ander is liever meer op zichzelf. Daarom 
kan je er bij  Marathonworld voor kiezen om je volledig aan te sluiten bij de groep of juist  individueel 
te reizen. Ook als je individueel reist kan je bij bepaalde  (groeps) activiteiten aansluiten. 

  

Marathonworld organiseert dit jaar voor de 35ste keer deze geweldige marathonreis!  



REISAANBOD
In ons reisaanbod hebben wij een aantal zeer scherp geprijsde 7-daagse arrangementen  
opgenomen. Wil je langer verblijven of op doorreis gaan? Wij kunnen deze arrangementen compleet 
naar wens aanpassen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

VLUCHTEN
 

Onze ervaring leert dat de 
extra dagen in New York na de 
marathon waardevoller zijn dan 
ervoor. Jouw topprestatie is dan 
immers al geleverd en omdat 
het klimaat van New York vrijwel 
gelijk is als van Nederland is 
acclimatiseren niet nodig.  
 
De vluchten uit ons arrangement 
vertrekken dit jaar vanaf 
Amsterdam op woensdag 30 
oktober, donderdag 31 oktober 
en vrijdag 1 november. Op deze 
dagen heb je de keuze uit een 
rechtstreekse vlucht met United 
Airlines of KLM of een vlucht 
met korte overstap op IJsland, 
uitgevoerd door Icelandair. 

ACCOMMODATIES
 

Het Watson en het Hudson Hotel 
hebben wij al jaren standaard 
in ons reisaanbod opgenomen. 
Deze hotels hebben een ideale 
ligging dichtbij de finish van 
de marathon in Central Park. 
Vanuit het Watson vinden alle 
groepsactiviteiten plaats. Het 
Hudson Hotel is slechts op 3 
minuten loopafstand van het 
Watson gelegen. 

Daarnaast hebben wij een 
zeer populair maar goedkoper 
alternatief in ons aanbod; het 
Fairfield Inn & Suites Downtown 
East. Dit fijne hotel ligt verder 
van de finish gelegen, maar 
biedt kamers op basis van 
logies en ontbijt.

TRANSFERS
 

Boek je een arrangement uit 
ons reisaanbod dan zijn de 
volgende transfers standaard  
inbegrepen:

- Vanaf de luchthaven naar jouw 
hotel
- Vanaf jouw hotel naar het 
startterrein van de marathon
- Vanaf jouw hotel naar de 
luchthaven

Uiteraard kunnen transfers ook 
vanuit andere hotels geregeld 
worden. 
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dag tot dag programma
Ter voorbereiding op jouw vertrek naar New York zullen we jou regelmatig informeren over je reis, 
trainingsschema’s doorsturen en de leukste tips over New York met je delen. Uiteraard ontvang je ook een 
uitnodiging voor het Marathonworld hardloopevent. De reispapieren zal je uiterlijk een week voor vertrek 
ontvangen met daarin alle informatie betreft jouw marathonreis.

Hieronder nemen we je alvast mee naar New York zodat je de invulling per dag kunt doornemen. 
Afhankelijk van de gekozen vertrekdatum begint jouw marathonreis naar New York op woensdag 30 
oktober, donderdag 31 oktober of vrijdag 1 november.

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019
Vandaag vertrekt de andere rechtstreekse vlucht van United, waarbij geen reisbegeleiding van 
Marathonworld mee gaat. Na landing wordt je ook direct per transfer naar het desbetreffende hotel 
gebracht waar je vervolgens kan inchecken en gebruik maken van de hotelkamer. De rest van de dag heb 
je vrij te besteden.

Voor degene die op woensdag of donderdag al zijn aangekomen in New York hebben wij een apart 
programma georganiseerd. In de ochtend maken we een gezamenlijke verkenningsloop door Central 
Park van ongeveer 5 kilometer en eindigen het parcours bij de finishlijn. Daarnaast organiseren wij een 
‘meeting’ om al jouw vragen te beantwoorden en delen we graag de laatste adviezen en tips voor de 
marathon. Tevens is onze hardloopspecialist oproepbaar. ’s Avonds is de officiële openingsceremonie als 
start van het marathonweekend in Central Park met een parade, live muziek en vuurwerk!

Vandaag kan je zelf bepalen wat je graag van New York wilt bewonderen. Wij adviseren wel om in een 
rustig tempo op pad te gaan. In de ochtend vind de NYRR Dash To The Finish Line plaats, een wedstrijd 
van 5 kilometer eindigend in Central Park. Het is belangrijk jezelf vooraf in te schrijven om deel te kunnen 
nemen (niet inbegrepen). Ook vandaag organiseren wij een ‘meeting’ voor de laatste vragen. Tussen 
16.00 – 20.00 uur kan je met het team van Marathonworld, of op eigen gelegenheid, deelnemen aan de 
Pasta Party.

Vandaag vertrekken de vluchten van Icelandair, United Airlines en KLM naar New York. De 
reisbegeleiding van Marathonworld zal jou op Schiphol enthousiast verwelkomen om gezamenlijk aan 
boord te gaan van het vliegtuig. Na landing wordt je direct per transfer naar het desbetreffende hotel 
gebracht waar je vervolgens kan inchecken en gebruik maken van de hotelkamer. De rest van de dag heb 
je vrij te besteden.

Van donderdag tot en met zaterdagmiddag is de marathonbeurs geopend. De reisbegeleiding van 
Marathonworld zal inventariseren wie er gezamenlijk mee naar de beurs willen gaan. Uiteraard kan de 
beurs ook individueel bezocht worden.

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019

WOENSDAG 30 OKTOBER & DONDERDAG 31 OKTOBER 2019 



ZONDAG 3 NOVEMBER 2019

MAANDAG 4 NOVEMBER  2019
Vandaag wordt ook wel Medal Monday genoemd, waarbij lopers vol trots de straat op gaan met hun 
medaille om en de felicitaties van de enthousiaste New Yorkers in ontvangst nemen. Kom rustig bij van de 
door jouw geleverde topprestatie en geniet van de levendige stad. Tevens is het mogelijk je medaille te 
laten graveren, maar houdt rekening met de lange wachtrij. Mocht je een excursie willen maken, kunnen 
wij deze vooraf voor je reserveren. Vraag onze reisspecialist naar de mogelijkheden.

Hardlooparrangement
Dit is de dag waar jij zo lang naar uit hebt gekeken, waar jij zo lang voor hebt getraind, waarvoor jij naar 
New York bent gekomen, want het is namelijk dé dag van de New York City Marathon 2019! Je moet 
vroeg uit de veren voor de gezamenlijke bustransfer naar het startterrein van de marathon, wat ruim een 
uur rijden is. Onze bussen vertrekken vanuit het Fairfield Inn & Suites en het Watson Hotel (tevens opstap-
punt voor degene die in het Hudson verblijven).

Het team van Marathonworld richt voor de supporters en deelnemers een Meet & Greet Point in langs het 
parcours van de marathon, aan 1st Avenue tussen 59th en 60th Street. Hier moedigen wij de lopers aan 
voordat ze aan de laatste 16 kilometers beginnen. Daarna kan je naar de westzijde van Central Park 59th 
Street en Columbus Circle gaan om de lopers te verwelkomen en feliciteren met hun geweldige prestatie!

’s Avonds zijn jullie van harte welkom tijdens onze eigen Marathonworld After Party. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kan je hier gezellig napraten en jouw ervaringen delen met de overige lopers en 
supporters uit onze groep. 
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DINSDAG 5 NOVEMBER & WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019
Op dinsdag gaan de vluchten met Icelandair en United Airlines terug naar huis en op woensdag gaan de 
andere vluchten met United Airlines en KLM. In de ochtend ben je in de gelegenheid om de laatste paar 
uurtjes van de indrukwekkende stad te genieten. In de loop van de middag word je opgehaald bij je hotel 
en naar de luchthaven gebracht. 

LET OP:
- Al onze terugvluchten arriveren de dag na vertrek pas in Amsterdam. 
- Wanneer je een afwijkende terugvlucht boekt dan is de transfer terug naar de luchthaven niet standaard 
inbegrepen, maar dit kunnen wij uiteraard wel voor je regelen.



>    STARTBEWIJS
>    MEDAILLE EN OORKONDE
>    GEPERSONALISEERD SHIRT VAN MARATHONWORLD
>    GEZAMENLIJK BEZOEK AAN DE EXPO
>    MARATHONWORLD MEETING / SPREEKUUR
>    TOEGANG TOT DE PASTA PARTY
>    TRANSFER NAAR DE START* 
>         STANDAARD HARDLOOPSCHEMA’S

Hardlooparrangement
Marathonworld biedt een compleet hardlooparrangement inclusief:

Voor de prijstabel van onze arrangementen zie pagina 14. 
Voor supporters die geen gebruik maken van het hardlooparrangement wordt er een 
supporterskorting van €450,- in mindering gebracht op de reissom. 

*De transfers vertrekken vanuit het Fairfield Inn & Suites en het Watson Hotel (tevens opstappunt 
voor degene die in het Hudson verblijven). Verblijf je in een ander hotel vraag dan onze 
marathonspecialisten naar de mogelijkheden. 
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GROEPSACTIVITEITEN
In het hardlooparrangement zijn de volgende 
groepsactiviteiten inbegrepen:

>          WELKOMSTMEETING
> VERKENNINGSLOOP EN TRAINING IN  
            CENTRAL PARK OP 1 NOVEMBER
> MARATHONWORLD MEET & GREET POINT 
            (TIJDENS DE MARATHON VOOR SUPPORTERS) 
> MARATHONWORLD AFTERPARTY 
          (VOOR HARDLOPERS EN SUPPORTERS)

Optionele groepsactiviteiten:

>          NEW YORK BIKE TOUR ONDER BEGELEIDING    
    VAN TEAM MARATHONWORLD  
> GEZAMENLIJK ONTBIJT & DINERS  
>          DIVERSE EXCURSIEMOGELIJKHEDEN  
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VLUCHT 1 -  OVERSTAP IJSLAND - ICELANDAIR 
DO  31-10-2019 Amsterdam – Reykjavik 13.00 | 15.10 uur
DO  31-10-2019 Reykjavik – New York  17.00 | 19.00 uur

DI   05-11-2019 New York – Reykjavik  19.25 | 05.55 uur *
WO 06-11-2019 Reykjavik – Amsterdam 07.40 | 11.50 uur
De vluchten worden uitgevoerd door Icelandair en de luchthaven van aankomst is Newark

VLUCHT 2 -  RECHTSTREEKS - UNITED AIRLINES 
DO 31-10-2019   Amsterdam – New York 09.15 | 12.55 uur
DI   05-11-2019    New York – Amsterdam 17.50 | 07.15 uur * 
De vluchten worden uitgevoerd door United Airlines en de luchthaven van aankomst is Newark

VLUCHT 3 -  RECHTSTREEKS - UNITED AIRLINES
VR  01-11-2019   Amsterdam – New York 09.15 | 12.55 uur
WO 06-11-2019    New York – Amsterdam 18.00 | 07.15 uur *
De vluchten worden uitgevoerd door United Airlines en de luchthaven van aankomst is Newark

VLUCHT 4 -  RECHTSTREEKS - KLM 
WO 30-10-2019  Amsterdam - New York  17.10 | 20.30 uur
WO 06-11-2019  New York - Amsterdam  17.45 | 06.50 uur* 
De vluchten worden uitgevoerd door KLM en de luchthaven van aankomst is John F. Kennedy 

* Aankomst is de volgende dag

* Korte overstap op Reykjavik
* Prijstechnisch aantrekkelijk
* Naast handbagage 1 x 23kg 
ruimbagage per persoon
* Uitzonderlijke service en 
comfortabele beenruimte
* Eigen inflight entertainment 
systeem
* Maaltijden zijn niet 
inbegrepen

* Rechtstreekse vlucht 
* Naast handbagage 1 x 23kg 
ruimbagage per persoon
* Persoonlijk entertainment 
systeem op jouw eigen device 
middels een app
* Maaltijden inclusief drankjes 
zijn inbegrepen

 

* Rechtstreekse vlucht 
* Naast handbagage 1 x 23kg 
ruimbagage per persoon
* Maaltijden inclusief drankjes 
zijn inbegrepen
* Persoonlijk interactief 
beeldscherm voor 
entertainment

ICELANDAIR UNITED AIRLINES KLM

vluchtinformatie
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Wij bevelen je dit uitstekende 3 sterren hotel van harte aan. 
De kamers zijn prima verzorgd en met de metro bereik je snel 
alle overige delen van de stad. Dit hotel is prijstechnisch een 
aantrekkelijke keuze en is op basis van logies en ontbijt. Het hotel 
is verder van de finish van de marathon gelegen.  

Ligging: Gelegen in Downtown Low East Side Manhattan. Dichtbij 
Chinatown en Little Italy en op circa 5 minuten loopafstand van 
metrostation East Broadway. 

Faciliteiten: Receptie, lobby, lift, gratis wifi, fitness, ontbijtruimte en 
winkeltje.

Kamers: Comfortabele kamers met  
1 tweepersoonsbed (queensize), aparte badkamer douche en 
toilet. Tv, telefoon, koffie- en  
theezetfaciliteiten, kluisje, koelkast en magnetron.

Verzorging: Op basis van logies en ontbijt.

Fairfield Inn & Suites Downtown East ***

accommodatie



The Watson ****
Al jaren onze vaste uitvalsbasis. Dit vier sterren hotel heeft ruime 
kamers en is ideaal gelegen voor een bezoek aan de stad. Omdat 
een centrale ligging heeft kan jij je optimaal voorbereiden op de 
marathon zonder dat je grote afstanden hoeft te overbruggen. 
Een groot voordeel is ook dat het Watson vlakbij de finish ligt van 
de marathon in Central Park. 

Ligging: Gelegen in Midtown Manhattan. Vlakbij bij de finish in 
Central Park en op circa 5 minuten loopafstand van metrostation 
Columbus Circle.

Faciliteiten: Receptie, lobby, bar, lift, gratis wifi, fitness, 
ontbijtruimte en winkeltje.

Kamers: Ruime en comfortabele kamers met  
1 tweepersoonsbed of 2 tweepersoonsbedden  
(2x queensize), aparte badkamer met bad/douche en toilet. Tv, 
telefoon, kluisje, koffie- en  
theezetfaciliteiten.

Verzorging: Op basis van logies.

accommodatie accommodatie



Dit vier sterren hotel kenmerkt zich door een trendy entree en 
heeft een perfecte ligging nabij de finish van de New York City 
Marathon. Daarnaast is het hotel 1 blok verwijderd van het 
Watson. Door deze fijne ligging kan jij je optimaal voorbereiden 
op de marathon. Ook vanuit dit hotel zijn er geen grote 
afstanden die je overbrugt.

Ligging: Het is gelegen aan 58th Street, tussen 8th/9th Avenue 
en op 1 blok van Broadway en dichtbij Central Park en 
Columbus Circle.

Faciliteiten: Receptie, moderne lobby die met een roltrap/lift te 
bereiken is, restaurant, Hudson Bar en Library Bar.

Kamers: De kamers zijn klein van formaat maar ingericht met 1 
tweepersoonsbed (queensize),  
wireless internet access, telefoon, airco en kluisje. Alle kamers 
hebben een badkamer voorzien van bad en/of douche en toilet.

Verzorging: Op basis van logies.
.

Hudson Hotel ****

accommodatie
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THE WATSON
Adres: 440 W 57th St, New York, NY 10019, Verenigde Staten
Telefoon: +1 212-581-8100

FAIRFIELD INN & SUITES DOWNTOWN EAST 
Adres: 95 Henry St, New York, NY 10002, Verenigde Staten
Telefoon: +1 212-227-0709

HUDSON HOTEL
Adres: 358 W 58th St, New York, NY 10019, Verenigde Staten 
Telefoon: +1 212-554-6000

accommodatie



Amsterdam - Reykjavik - New York
Vlucht met Iceland Air met overstap in Reykjavik 
Donderdag 31 oktober t/m 6 november 2019

prijstabel

7-DAAGSE MARATHONREIS

      

 Supporters ontvangen €450,- supporterskorting op bovenstaande prijzen.

ACTUELE PRIJZEN: 1 JANUARI 2018 

>  
> 
>        
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 Fairfield Inn   

 Watson

 Hudson hotel 

€1.665,-

€1.810,-

€1.915,- 

€1.770,-

€1.935,-

€2.099,-

€1.985,-

€2.149,-

€2.169,-

€2.625,-

€2.945,-

€2.979,-

4pk 3pk 2pk 1pk

Amsterdam - New York
Rechtstreekse vlucht met United Airlines
Donderdag 31 oktober t/m 6 november 2019

7-DAAGSE MARATHONREIS

      

 Supporters ontvangen €450,- supporterskorting op bovenstaande prijzen.

>  
> 
>        

 Fairfield Inn   

 Watson

 Hudson hotel 

€1.999,-

€2.155,-

€2.295,- 

€2.110,-

€2.279,-

€2.479,-

€2.325,-

€2.490,-

€2.550,-

€2.969,-

€3.289,-

€3.359,-

4pk 3pk 2pk 1pk

Amsterdam - New York
Rechtstreekse vlucht met United Airlines
Donderdag 1 november t/m 7 november 2019

7-DAAGSE MARATHONREIS

      

 Supporters ontvangen €450,- supporterskorting op bovenstaande prijzen.

>  
> 
>        

 Fairfield Inn   

 Watson

 Hudson hotel 

€1.915,-

€1.965,-

€2.189,- 

€2.020,-

€2.085,-

€2.375,-

€2.235,-

€2.299,-

€2.449,-

€2.875,-

€3.095,-

€3.255,-

4pk 3pk 2pk 1pk



OPTIONEEL
APARTE BEDDEN: Bij een verblijf vanaf 3 volwassenen op 1 kamer beschikt de kamer standaard 
over 2 aparte bedden. Gaat je voorkeur uit naar 2 aparte bedden en verblijf je met 2 personen op 
de kamer? Vraag aan onze marathonspecialist wat de extra kosten hiervan zijn.

OVERIGE VERTREKDATA EN VERBLIJFSDUUR
Marathonworld biedt jou volledige flexibiliteit in de vertrekdatum en de reisduur. Maak jouw wensen bij ons 
kenbaar en we maken graag een voorstel op maat. Je kunt jouw New York Marathonreis ook combineren 
met een andere bestemming. Neem hiervoor contact met ons op.
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Amsterdam - New York
Rechstreekse vlucht met KLM 
Woensdag 31 oktober t/m 7 november 2019

9-DAAGSE MARATHONREIS

      

 Supporters ontvangen €450,- supporterskorting op bovenstaande prijzen.

>  
> 
>        

 Fairfield Inn   

 Watson

 Hudson hotel 

€1.879,-

€2.089,-

€2.259,- 

€2.025,-

€2.255,-

€2.519,-

€2.329,-

€2.559,-

€2.619,-

€3.225,-

€3.669,-

€3.755,-

4pk 3pk 2pk 1pk



BEREIKBAARHEID

VEELGESTELDE VRAGEN

ONTBIJT & DINER
Verblijf je in het Fairfield Inn & Suites Downtown East dan is je ontbijt bij het verblijf inbegrepen.  
In het Hudson Hotel en het Watson is dit niet het geval. Een goed adres om te gaan ontbijten of te lunchen 
is restaurant The Flame. Dit restaurant ligt op 2 minuten loopafstand van beide hotels tussen 57th & 58th 
Street op 893-9th Avenue. De organisatie van Marathonworld gaat hier ook vaak ontbijten. 

Je kunt ten alle tijden “aanschuiven” bij het ontbijt en diner van onze begeleiding. Via een WhatsApp 
groep wordt iedereen (minimaal 1 dag) van tevoren geinformeerd bij welke locatie en tijdstip er gegeten 
wordt. We vernemen graag minimaal 2 uur van tevoren wie er deelneemt. 

VRAGEN
Voor- en na de marathonreis
Neem contact op met onze marathonspecialisten via het contactformulier op de website, het e-mailadres 
of het telefoonnummer. E info@marathonworld.nl  T 0413 33 77 76.
 
Tijdens de marathonreis 
Tijdens de reis vindt er een meeting plaats op vrijdag en zaterdag in het Watson. De reisbegeleiding van 
Marathonworld is aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden. Wil je meer weten over de marathon? Of 
over New York? Stel jouw vragen gerust aan ons! Daarnaast geven jou graag de laatste adviezen en tips 
mee voor de marathon.

Tijdens de reis is de begeleiding van Marathonworld 24 uur per dag bereikbaar. Daarnaast gaan er  
hardloopspecialisten mee op reis die je van advies kunnen voorzien. Het team van Marathonworld verblijft 
in het Fairfield Inn & Suites en in het Watson. Via een WhatsApp groep blijf je op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 

AFWIJKEN VAN ARRANGEMENTEN
Marathonworld bied je de flexibiliteit om af te wijken van de arrangementen die in dit programma zijn 
opgenomen. Wil je graag eerder vertrekken of juist langer verblijven? Verblijf je liever in een ander hotel 
of wil je New York combineren met een andere bestemming binnen of buiten de Verenigde Staten? Niets 
is ons te gek! Wij maken graag een reisarrangement voor jou op maat. Wij berekenen geen extra kosten 
voor het maken van een voorstel op maat. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Neem contact met ons op!
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VERZEKERINGEN
Wij willen graag dat jij zorgeloos op reis gaat! Wat als je plotseling je reis moet annuleren of afbreken? 
Heb je er al over nagedacht wat er gebeurd als jij een blessure oploopt? Wij raden je aan om bij boeking 
van deze marathonreis een goede reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Wij kunnen je goed 
adviseren over de mogelijkheden van verzekeringen met bijvoorbeeld een blessuredekking. 

ALLEEN REIZEN & KAMER DELEN
In New York organiseren we veel gezamenlijke activiteiten waardoor je snel aansluiting vindt bij de groep. 
Wil je graag de kamer met een onbekende loper delen? Er zijn meer lopers met deze wens! Wij kunnen 
je op onze wachtlijst plaatsen. Zodra er een loper zich meldt die ook graag met een andere onbekende 
loper de kamer wil delen, brengen we jullie met elkaar in contact. Het kan ook voorkomen dat we geen 
persoon vinden waarmee je de kamer kan delen. In dat geval moet je uiteindelijk toch de prijs voor een  
1 persoonskamer betalen. 
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voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN
Er zijn verschillende betalingsdata vastgesteld om het bedrag van jouw marathonreis aan ons te voldoen. 

WIJZIGEN
Na het vastleggen van jouw marathonreis zijn wijzigingen uitsluitend op aanvraag mogelijk tot en met 1 
augustus. Indien mogelijk kost het wijzigen van jouw reis €75,- exclusief eventuele tariefswijzigingen.

ANNULEREN
De annuleringskosten vanaf het moment van boeken tot en met 30 juni 2019 zijn €995,- (aanbetaling). 
Vanaf 1 juli 2019 zijn de annuleringskosten 100% van de reissom.

REISDOCUMENTEN EN VISA
Met de Nederlandse nationaliteit heb je voor reizen naar de Verenigde Staten een paspoort nodig dat  
tenminste het gehele verblijf in de Verenigde Staten geldig is. Een identiteitskaart is niet voldoende. 

Voor reizen naar de Verenigde Staten ben je voortaan verplicht jezelf te registreren onder ESTA  
(Elektronisch Systeem voor Reistoestemming). Na boeking informeren wij je over de verdere procedure. 

DISCLAIMER: Alle vlucht- en reisinformatie zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan eventuele drukfouten.

Na ontvangst van onze reisbevestiging betaal je binnen 5 werkdagen een aanbetaling van €995,- 
p.p. + eventuele verzekering.  
 
Vóór 30 juni 2019 betaal je de restantbetaling van jouw marathonreis aan ons. 
 
Boek je jouw marathonreis ná 30 juni 2019? Dan betaal je het volledige bedrag van jouw  
marathonreis in één keer, direct na boeking. 

> 

> 

> 
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Als hardloper ben je natuurlijk altijd bezig met het verbeteren van jouw hardloopprestaties. 
In samenwerking met DNAisyou biedt Marathonworld een DNA-kit aan. DNAisyou geeft jou 
wetenschappelijk inzicht in jezelf en voorziet je van een persoonlijk adviesrapport wat letterlijk op je 
lijf is geschreven!

Hoe werkt het? Het is heel simpel. Tenminste, voor jou dan. DNAisyou stuurt je een DNA-kit op. 
Jij verzamelt je DNA uit je mond en stuurt het in een antwoordenvelop aan DNAisyou terug. 
Zij ontcijferen jouw DNA en sturen je vervolgens een gericht advies. Je ontvangt hiervoor een 
inlogcode waarmee je in hun beveiligde portal jouw onderzoeksresultaten kunt inzien. 
 
Marathonworld heeft leuk nieuws: vanaf vandaag bieden wij de DNA-kit van DNAisyou aan! Dus wil 
jij het beste uit jezelf halen? Na ontvangst van jouw wangslijm ontvang je jouw eigen DNA-analyse 
op het gebied van voeding en sport. Bestel nu deze DNA-kit van EUR 299,- voor maar EUR 199,-. 
Gebruik hiervoor de volgende kortingscode: Marathonworld2018.

Als loper en/of supporter van Marathonworld krijg je nog eens EUR 49,- teruggestort als je de 
bevestiging van jouw bestelling van DNAisyou doorstuurt naar marketing@marathonworld.nl. 
Uiteindelijk betaal je dus maar EUR 119,-!

JOUW EIGEN DNA-ANALYSe?
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Zo sta je blessurevrij en topfit aan de start van de New York Marathon.

Stel jezelf eens voor dat je tussen duizenden hardlopers staat. Wachtend op het startschot. Klaar voor de 
skyline van New York met haar miljoenen enthousiaste toeschouwers. Hoe zou dat voelen?

De New York Marathon is de meest ultieme sportbeleving die er bestaat. Maar je kunt hier alleen van 
genieten als je blessurevrij en topfit bent.

Helaas raakt 1 op de 5 lopers geblesseerd voor de marathon. De helft van de marathonlopers slikt 
pijnstillers. Dat is toch niet hoe jouw droomrace eruit ziet?

In 2018 kwam mijn droom uit. Zes maanden lang heb ik een select groepje lopers gecoacht naar New 
York. Met als resultaat: effectieve trainingen, gezonde voeding, beter herstellen, positieve mindset en 
gezonde leefstijl.  

Deelnemers werden fitter, kregen meer energie, werden effectiever op hun werk en voelden zich sterk. 
Met mijn methode train je zoveel als nodig, niet zoveel als mogelijk is. Waardoor je beter herstelt en de 
motivatie hoog blijft.

Deelnemers kwamen vanuit het hele land. Met maar 1 doel: zo fit mogelijk zijn voor de New York Marathon. 
Want, hoe fitter je bent, hoe beter je presteert en hoe meer je geniet. Ook als je geen snelle tijden loopt. 
Juist dan staat genieten bovenaan.

En dat gebeurde ook. Mijn deelnemers hebben een fantastische wedstrijd gelopen. Ze genoten van 
iedere stap. Geen man met de hamer, geen blessures. Vol emotie over de finish in hun gedroomde 
eindtijd. Dat biertje op Times Square na afloop smaakte heerlijk.

En dat gun ik jou ook. Ik coach ambitieuze hardlopers naar succesvolle deelname aan wedstrijden. In 
2019 coach ik wederom een selecte groep hardlopers naar hun ultieme marathondroom. Looptempo 
is ondergeschikt. Motivatie en gedrevenheid zijn veel belangrijker. Met de juiste voorbereiding sta jij 
gegarandeerd topfit en blessurevrij aan de start. 

Een van mijn deelnemers zei treffend: “ik ben blij dat ik een coach had en geen trainer. Het hele New York 
avontuur heeft ontzettend veel voor mij betekend. Niet alleen als hardloper, maar ook als ondernemer en 
moeder.”

Ben jij écht gemotiveerd en wil je de best mogelijke voorbereiding hebben? Mail me dan op  
info@activations.nl

Groeten, 
Jeroen van den Nieuwelaar

W www.activations.nl   
E info@activations.nl   
T 0628137790

activations
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Ben jij een marathonliefhebber en wil jij jouw verhaal over een marathon met onze volgers delen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou en komen we graag met jou in contact. Dit kan een verhaal zijn over de 
voorbereidingen van jouw marathon, hoe de je marathon hebt ervaren of een ander verhaal dat te 
maken heeft met de 42,195 kilometer. Stuur een mail naar marketing@marathonworld.nl om in contact 
te komen.

oproep: marathon verhalen

MARATHONWORLDNL

MARATHONWORLD_NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

#MARATHONWORLD
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